VÝROČNÍ ZPRÁVA
o.s. Barry a spol.
za rok 2009

Struktura občanského sdružení Barry a spol.
O.s. Barry a spol. bylo zaregistrováno 13. února 2002, kdy byly schváleny stanovy tohoto
sdružení, které obsahují mimo jiné i základní cíle a záměry.

Sídlo občanského sdružení
Náměstí Svobody 271
280 02 Kolín V
tel: 321 723 766, 603 491 927
e-mail: ales.bures@seznam.cz
IČ: 26583356

č.ú: 166496210/0600

Jmenný seznam orgánu sdružení (členská schůze)
1. Aleš Bureš, Náměstí Svobody 271, 280 02, Kolín V, r.č. 640606/1673 – předseda
občanského sdružení, ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Býchory
2. Darja Švejdová, M. Alše 662, Kolín 2, 280 02 Kolín II, r.č. 866203/0971 – projektová
managerka
3. Jolana Burešová, Náměstí Svobody 271, 280 02 Kolín V, r.č. 675128/0437 – vedoucí TK
Kocour Modroočko, učitelka tance na ZUŠ Poděbrady
4. Jiří Korejtko, Jaselská 254, 280 02 Kolín III, r.č. 890822/0827 – ICT technik
5. Kateřina Koutová, U přejezdu 735, 280 02 Kolín V, r.č. 725429/0791 – soukromá
podnikatelka, relax terapeut – studio Merci Kolín

Hlavní cíle občanského sdružení
 pořádání a podpora kulturních a společenských aktivit a programů v kolínském regionu
 lektorská činnost
 výuka tance
 divadelní a taneční přehlídky
 hudební festivaly
 výstavy a filmové projekce
 diskusní fóra a kongresy
 společenské akce

Stanovy občanského sdružení Barry a spol.
I.
Název sdružení
Barry a spol. je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů.
Sdružení je právnickou osobou.
II.
Sídlo sdružení
Sídlo sdružení je v Kolíně V, Náměstí Svobody 271.
III.
Cíl sdružení
Cílem sdružení je:
pořádání a podpora kulturních a společenských aktivit a programů v kolínském regionu,
zaměřených zejména na ochotnické divadlo, loutkové divadlo, tanec a taneční přehlídky, hudební
produkce ( koncerty vážné, jazzové, rockové, folkové a country hudby), lektorskou činnost (
zejména v oboru dramatické a taneční výchovy), výuku scénického, moderního, lidového tance a
stepu v organizovaném tanečním kolektivu, divadelní a taneční přehlídky, hudební festivaly,
výstavy a filmové projekce, diskusní fóra a kongresy, společenské akce včetně doprovodných
programů;
v rámci těchto aktivit bude zahrnuta i práce se sociálně ohroženými dětmi a mládeží, s dětmi
a mládeží s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, práce s tělesně a smyslově postiženými dětmi
a mládeží.
IV.
Členové sdružení
Členem sdružení se může stát každý občan, který má zájem o členství, aktivně se podílí na
činnosti sdružení a zaplatil členský příspěvek.
V.
Práva a povinnosti členů
Každý člen sdružení má právo i povinnost podílet se aktivně na plnění cílů sdružení a na
zajišťování jeho činnosti.
Každý člen sdružení má právo účastnit se členské schůze, vykonávat své hlasovací právo,
podávat návrhy a vyjadřovat se k návrhům ostatních členů sdružení, volit a být volen do funkce
předsedy sdružení, případně do ostatních zřízených funkcí.
Každý člen sdružení má povinnost platit členské příspěvky dle usnesení členské schůze.

VI.
Orgány sdružení
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze všech členů sdružení. Členská schůze volí ze
svého středu předsedu sdružení.
VII.
Členská schůze
Členské schůze jsou oprávněni zúčastnit se všichni členové sdružení. Členská schůze se
koná podle potřeby, minimálně jedenkrát ročně. O jejím konání musí být všichni členové sdružení s
dostatečným předstihem vyrozuměni.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů
sdružení. Člen, který se nemůže členské schůze zúčastnit, může písemně pověřit jiného člena
sdružení, aby za něj na schůzi hlasoval.
Členská schůze rozhoduje hlasováním. Usnesení nebo jiné rozhodnutí je přijato, pokud se
pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů sdružení.
VIII.
Předseda sdružení
Předseda je statutárním orgánem sdružení. Je oprávněn sdružení zastupovat navenek.
Předseda jedná jménem sdružení tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu sdružení připojí svůj
popis.
Předseda je volen členskou schůzí na dvouleté funkční období. Do funkce může být zvolen
opakovaně.
IX.
Zásady hospodaření sdružení
Sdružení hospodaří s vlastními finančními prostředky. Zdrojem těchto prostředků jsou
zejména členské příspěvky, přijaté sponzorské dary, dotace a granty od fyzických a právnických
osob, a rovněž příjmy z vlastní činnosti sdružení, tj. Zejména výnosy z pořádání divadelních a
tanečních představení a přehlídek, hudebních produkcí a festivalů, příspěvky na lektorskou činnost,
příjmy z pronájmu prostoru jiným subjektům, příjmy z prodeje programů, uměleckých předmětů a
doplňkového zboží.
Sdružení je neziskovou organizací. Sdružení vede jednoduché účetnicví v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a předpisy potřeb sdružení.
Rozpočet sdružení a závěrečný přehled o příjmech a výdajích schvaluje členská schůze.
Každý výdaj peněžních prostředků sdružení přesahujících 100.000,- Kč podléhá schválení členskou
schůzí.
X.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České
republiky.
Tyto stanovy lze měnit rozhodnutím členské schůze sdružení. Změna stanov musí být do
patnácti dnů písemně oznámena Ministerstvu vnitra ČR.
V kolíně dne 1.2.2002

Projekty občanského sdružení v roce 2009
A) Koncerty a festivaly
BACK STAGE
Tento rockový festival se uskutečnil dne 20.3.2009 ve Starých lázních v Kolíně. K poslechu
hrály kapely Mandrage, Eternal Fire, Ublink 12°C, Le Fine, Rybičky 48 a Debill Heads.

KISS – DELTA FEST 17.4.2009
Již sedmý ročník tohoto hudebního festivalu se konal 17.4.2009 ve Starých lázních v Kolíně.
Ze začátku mohli příchozí slyšet kapely Fuck T´jo, Season Crack či Tlustou Bertu. Během večera
zahrála ale také zahraniční skupina, a to z Itálie, s názvem AIM. Hvězdou večera se bezpochyby
staly UDG ale také Lure of senses, kteří zde pokřtili své nejnovější album. Kmotry alba se stala
skupina Rybičky 48, kteří si pro fanoušky připravili hudební překvapení v podobě společně zahrané
skladby právě s Lure of senses.

MONKEY BUSINESS
Dne 8.5.2009 proběhl dlouho očekávaný koncert této hudební kapely. Skupina do Kolína do
Starých lázních dorazila v rámci svého turné k nové desce. Zpěvák Matěj Ruppert se opět postaral o
bezchybnou show. Zahanbit se ale nenechali i ostatní členové kapely. Proběhlo svlékání do půl těla,
ohnivá show, ale i provazy frontmana.

ROCKOVÝ FESTIVAL NATRUC
Dne 22.8.2009 proběhl na Kmochově ostrově již dvanáctý ročník známého festivalu Natruc,
který již k létu v Kolíně neodmyslitelně patří a je vždy hojně navštěvován. Obě dvě stage, kde se
vystřídalo spoustu českých ale i zahraničních kapel, byly nakonec i přes nepřízeň počasí zaplněné a
tak se i letošní ročník vydařil.
Diváci si mohli poslechnout známé Wohnouty a Divokého Billa, kteří se opět stali tahouny
festivalu, místní punkáči si zase vychutnávali vystoupení legendární kapely Plexis. Také byla
možnost si zaskákat s kapelou skyline a nebo si zazpívat se zpěvákem kapely Sunshine, který se
tradičně vydal přímo mezi diváky. Tím výčet kapel ale zdaleka nekončí, pro každého diváka se zde
zajisté našel ten správný žánr a zábava.

Hlavním pořadatelem této akce byla českobrodská agentura Ameba production, s.r.o.
společně s o.s. Barry a spol. a agenturou Wink.
Hlavní partneři:

Partneři:

Program festivalu Natruc 2009:
1. pódium
13:00 – 13:40 LURE OF SENSES
14:00 – 14:40 GANGNAILS
15:05 – 15:45 S.C.A.B (DE)
16:10 – 16:50 RYBIČKY 48
17:15 – 18:00 SUNSHINE
18:25 – 19:10 PLEXIS
19:40 – 20:25 SKYLINE
20:55 – 21:40 WOHNOUT
22:10 – 23:00 DIVOKEJ BILL
23:25 – 00:10 SOUTHPAW
2. pódium
13:45 – 14:15 LE FIN
14:45 – 15:15 KULATÁ KRYCHLE
15:40 – 16:20 ENTER
16:45 – 17:25 NO HEROES
17:50 – 18:35 STATUS PRAESENTS
19:05 – 19:50 PROHRÁLA V KARTÁCH
20:15 – 20:55 EMMA
21:25 – 22:10 FOLK3MAIL
23:00 – 01:00 MARADONA JAZZ

Úryvek z tisku:
“ …Pořád však Natruc zůstává příjemným rodinným festivalem v prostředí Kmochova ostrova,
které se jen tak někde nenajde.” (Kolínský deník, Zdeněk Hejduk)

LOUTKOVÝ FESTIVAL ŠMIDRA A ... ŠMYTEC
Letos 10. – 11.října se konal již druhý ročník tohoto loutkového festivalu, první den v
Českém Brodě, druhý v Kolíně. Každý divák si zde zajisté musel přijít na své, pořadatelé totiž opět
nešetřili při výběru herců, kejklířů ani hudebních interpretů, jejichž vystoupení byla velice
rozmanitá.
Volné chvíle mohli návštěvníci vyplnit bohatým doprovodným programem jako např.
tanečním vystoupením Kocoura Modroočka, projížďkou na motorovém člunu po Labi, jízdou na
koni, malováním, zpíváním a různými soutěžemi, za které byli děti odměněni hezkými dárky a
dobrotami.
Celý den na děti dohlížel kašpárek, kterému rozhodně nechyběly nápady ani smysl pro
humor.

Program:

Český Brod 10.10.2009
10.00 - 10.15. Emma - koncert
10.20 - 11.10. Buchty a loutky (Praha): O neposlušných kůzlátkách
11.15. - 11.45. Brodivadlo (Český Brod): Perníková chaloupka
12.30. - 12.45 Emma - koncert
12.45 - 13.05. Barryho cirkus (Kolín): Honza a drak
13.05.-13.25. Skromné divadlo Jitky Novákové (Kolín): O hodném drakovi a smutném králi
13.25.-13.40.Honza Homola - koncert
13.45.-14.35 Buchty a loutky (Český Brod): Tři malá prasátka
13.40.-14.10.Brodivadlo (Český Brod): Ke všem čertům -PREMIÉRA
14.10.-14.25 Filip Horáček - koncert
14.30.-14.50. Vojta Vrtek (Doudleby): Kabinet létajících úžastností
14.55. 15.25 Milan Hugo Forman (Praha): Učené prase
15.25 - 15.35 Michal Hrůza - koncert
15.35 - 16.15. Theatr Ludem (Ostrava): Červená Karkulka
16.15.-16.30 Aneta Langerová - koncert
16.35.-16.55 Divadlo Bořivoj (Praha) : Dva kašpaři
17.00.-17.20. Vojta Vrtek (Doudleby): Království za koně
17.25 - 17.40 Matthew Lowder (USA): Let´s play
17.45-18.00 Ondra Pečenka - koncert
18.05-18.55 Kejklíř (Praha):Tři zlaté vlasy děda Vševěda
18.55-19.10.Márdí - koncert
19.15-19.35 Divadlo Bořivoj (Praha): Smrt ve službách loutkového divadla
19.35 - 19.50 Márdí + Ondra Pečenka - koncert
20.00 - 20.50 Theatr Ludem (Ostrava): Narozeniny
Doprovodné akce : loutkové dílny Theatr Ludem,kejklířské dílny Cirqeon,lidové písničky nejen
pro děti Lipka,hry pro děti - dětský bazar,herci v pohádkových kostýmech,výstava starých
pohlednic Č.Brodu 1889 - 1950, výstava loutkářství na kolínsku.

Kolín 11.10.2009
10.00 – 10.40 Petrpaslíkovo divadlo (Poděbrady) : Jak se Petrpaslík dostal k dětem
10.45 – 11.15 Milan Hugo Forman(Praha) : Učené prase
11.40. – 12.00 Přátelské divadlo Jitky Novákové(Kolín) : Pohádka o hodném drakovi a smutném
králi
12.00 – 12.30 Pepa Nos – koncert
12.30.-13.10Theatr Ludem (Ostrava) : Červená Karkulka
13.15.-13.30 Matthew Lowder (USA) : Let´s play
13.30.-14.30Václav Strasser (Praha) : Duhové bubliny
14.30.-15.00 Brodivadlo (Český Brod) : Ke všem čertům
15.00 – 15.30 Márdí + Pečenka – koncert
15.30.-16.20 Buchty a loutky (Praha) : Tři malá prasátka
16.20 – 16.40 Barryho cirkus (Kolín) : Uhádaná princezna
16.40. – 17.20 Theatr Ludem (Ostrava) : Červená Karkulka; Petrpaslíkovo divadlo(Poděbrady) : Jak
Honza poznal paní zimu
17.30.-18.00 Aneta Langerová – koncert
18.00 – 18.50 Theatr Ludem (Ostrava): Narozeniny - představení pro dospělé
19.00 – 19.30 Lucka Nosová + Pepa Nos – koncert
19.30.-20.40 Buchty a loutky (Praha) : Tibet – tajemství červené krabičky – představení pro dospělé

Doprovodné akce : loutkové dílny Theatr Ludem,lidové písničky nejen pro děti-FS Lipka,hry pro
děti TU Oreogon - dětský bazar,herci v pohádkových kostýmech, výstava loutkářství v Kolíně,jízda
na koních,jízda na motorových raftech,bramborové placky se škvarkama, bramboráky od Babičky a
pečené kaštany od strýce Josefa

Tisková zpráva:
Vážení přátelé,
ve dnech 10. - 11. října 2009 proběhne II. ročník loutkového festivalu Šmidra a …šmytec.
10. října bude festival zahájen v 10.00 hodin v Českém Brodě, v inspirativním prostředí za
městskými hradbami. 11. října se přehlídka přenese do malebného prostředí Kmochova ostrova v
Kolíně a bude zahájena rovněž na desátou hodinu.
Amatérská divadélka kolínského regionu doplní profesionální divadla a navíc výborní
muzikanti. Účastníci festivalu nemají šanci si odpočinout. Vedle loutkových představení, které
budou rotovat na třech pódiích, mohou děti projet po Labi na motorovém člunu, účastnit se
kejklířských dílen, projíždět se na koni, zpívat, malovat nebo dělat obrovské bubliny a ještě za to
dostanou něco dobrého.
Letos je to 20 let kdy jsme zahájili legendární divadelní poutě na Kmochově ostrově v
Kolíně. Oprášili jsme rodinné divadlo s Alšovými loutkami a odehráli desítky představení pro
předškolní děti, hlavním hrdinou byl vždy Kašpárek, dobrá duše se smyslem pro humor. Autorská
představení nebyla nikdy dána do textové podoby, každé představení bylo jedinečné, protože
vycházelo z reakcí dětského diváka.
Během hraní jsme si uvědomili, že loutka má neuvěřitelnou imaginaci, že loutkové divadlo
působí velmi pozitivně na dětskou emocionalitu, podporuje estetický zážitek a je výborným
prostředkem pro výchovu dětí. S dětmi pracujeme celý život, loutku využíváme jako terapeutický
prostředek pro práci s hendikepovanými dětmi; třeba skrze loutku se jménem Božka se podařilo
rozmluvit týranou dívku.
Díky dětem jsme si nepřestali hrát. Loni se nám narodila Amálka, naše třetí dítě.
Kamarádem Amálky je čert. První slova, která řekla, byla máma, táta a belele. Kašpárek je v
pohotovosti a bojuje o její přízeň.
V červnu oslavil Barryho Kašpárek dvacetiny, stal se naším průvodcem, cestoval s námi ve
dvoukoláku, nebo na káře zapřažené do koní a byl zvěčněn na logu a domácím erbu.
Dnes máme celkem 16 Kašpárků, někteří jsou originálem, někteří jsou replikou
Kašpárkovského archivu UNIMY, vlastníme také Kašpárka z Anglie, Francie a Portugalska.
V říjnu roku 2005 jsme oživili tradici legendárních poutí. Na Zálabské skále v Kolíně jsme
připravili I. ročník loutkového festivalu Šmidra a … šmytec, přestože byl již pozdní říjnový víkend,
bylo nádherné počasí. Na festival přišli stovky dětí s rodiči, některá představení se musela odehrát
znovu. Zálabská skála byla barevná a krásná jako nevěsta.
V Českém Brodě spoluzaložil Petr Fořt, organizátor festivalu Rock for People loutkové,
rodinné divadlo. Se svými přáteli připravil již dvě autorská představení. Spolek se jmenuje
Brodivadlo a jak se zdá, dost je to baví a tak jsme si řekli, že zkusíme putovní festival na trase
Český Brod – Kolín. Pokud se Fořťák vloží do organizování akcí pro děti se stejným úsilím jako
když dělá festivaly, mají se děti a jejich rodiče na co těšit.
Na závěr zbývá dodat, že festival je možné uskutečnit jedině díky podpoře Středočeského
kraje a královských měst Kolína a Českého Brodu, ale také díky nezištné pomoci
přátel,podnikatelských subjektů a živnostníků.
Aleš Barry a Jolana Burešovi

Úryvek z tisku:
„ ...Areálem za neděli prošlo několik stovek spokojených a nadšených dětí s rodiči a vypadá
to, že na mapě kolínských kulturních akcí přibyl další úspěšný bod.“ (Kolínský deník, Zdeněk
Hejduk)

KISS – DELTA FEST 23.10.2009
V pátek 23.10.2009 se v Kolíně ve starých lázních pořádala další úspěšná akce Kiss – Delta
fest. Hlavními hvězdami večera byla punk-rocková kapela Green Frog Feet z Německa, která zde
pokřtila za asistence Rybiček 48 svou novou desku. O zábavu a kvalitní hudbu se postaraly také
skupiny Prague Ska Conspiracy, Temperamento ale také mladé regionální kapely. Pořadatelé byli
nuceni na poslední chvíli najít náhradu za Cocotte minute. Náštěvníci ale rozhodně nepřišli zkrátka,
vystoupila mladá kapela na vzestupu – Mandrage.

Tisková zpráva:
V pátek 23.10. se do Starých Lázní vrací velmi úspěšná akce Kiss Delta fest. Tentokrát se
můžete těšit evropskou punk-rockovou star Green Frog Feet z Německa, která v Kolíně pokřtí svoji
novou desku, u čehož jí budou asistovat členové kapely Rybičky 48. Koncert v Kolíně je jedním ze čtyř
vystoupení německé kapely zařazených do exkluzivního turné po České Republice. Letos vydanou
desku Sado Disko přijede do Kolína představit i ostrá partička Cocotte Minute vedená zpěvákem a
známým televizním i rádiovým moderátorem Martinem Zellerem. Další hvězdou festivalu bude jedna z
nejlepších českých ska kapel Prague Ska Conspiracy, jejíž hlavní devízou je krásná zpěvačka Mariana s
africkými kořeny. Kiss Delta fest bude jedinečný i tím, že zde svůj poslední koncert odehraje skupina
Temperamento. Na Kiss Delta festu dostanou tradičně prostor i mladé kapely Šatlava, Alžbětiny Sosny
a Komplex Oidipus. Na dvou spodních stage vystoupí renomování DJ´s. Down DJ stage ovládne DJ
Jerry, bratr DJ Orbita a na DJ Bar stage vystoupí DJ Lives.

HORKÝŽE SLÍŽE
Horkýže slíže vyrazili do Kolína v rámci svého turné 27.11.2009, kde vystoupili ve Starých
lázních. Přijeli představit svou novou desku „54 Dole Hlavou“. Jako další kapela se představilo
další slovenské seskupení a to Plus Mínus.

Tisková zpráva:
Horkýže slíže ve Starých Lázních
V pátek 27. listopadu vystoupí ve Starých Lázních nejlepší slovenská rocková kapela
Horkýže Slíže, která představí svoji novou desku „54 Dole Hlavou“. Kolínský koncert je součástí
vele úspěšného turné ke zmiňované nové desce. Můžete se těšit na pořádný rockový nářez s prvky
punkrocku, to celé okořeněno výbornými vtipnými texty. Právě díky vtipným textům a výborné
show patří koncerty tohoto recesistického kvarteta bezesporu k tomu nejlepšímu, co můžete v
současnosti na českých pódiích vidět, což předvedly Slíže před dvěma lety i při svém posledním
koncertě ve zcela zaplněných Starých lázních… Celý večírek ve Starých Lázních odstartuje další
slovenská kapela Plus Mínus. Celý program doplní DJ Mr. MARKUZ, DJ SAMUEL LEE Discothéque. DJ PÁCALT – Oldies.
DIVOKEJ BILL
Koncertem, který se konal v Kolíně 19.12. 2010 ukončil Divokej Bill své předvánoční turné.
Nové CD tu pokřtili již poosmnácté za asistence Aleše Barryho Bureše, který koncert zahájil vřelým
proslovem.

B) Kocour modroočko
O ZTRACENÉM SRDCI

Toto výjimečné představení hrály děti i letos a to hned na začátku a poté na konci roku, kde
vystupovaly opět pro děti ze základních a mateřských škol. Představení se konala 7.1.2009 a
17.12.2009 v kolínském divadle a děti vždy během dopoledne stihly odehrát představení hned dvě.
Dne 16.5.2009 byly herci a tanečníci pozváni se Ztraceným srdcem do Mostu při příležitosti
vyvrcholení Nejmilejšího koncertu, kterého se účastní všechny nadané děti z dětských domovů z
České republiky.
Kocour modroočko mělo s tímto představením možnost vystoupit také v Jičíně v rámci akce
„Jičín, město pohádky“.
Úryvek z tisku:
„Býchorský dětský domov s taneční školou excelovaly na Nejmilejším koncertu 2009, 18.
celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti v Mostě, kde soubor představil (poprvé mimo
Kolín) svůj divadelně-taneční projekt O ztraceném srdci.
Diváci v Městském divadle Most po pohádkovém představení propukli v jásot. „Dopadlo to
výborně,“ řekl Deníku po představení Mgr. Aleš Bureš, předseda sdružení Barry a spol., ředitel
DDŠ, ZŠ a ŠJ Býchory. Projekt pedagogů a mladých umělců z Kolínska byl vyhlášen nejlepší akcí
svého druhu v České republice za rok 2009. ...“ (Kolínský deník, Martin Vokurka)

TANČÍM, ABYCH ŽIL (4.12.2009)
Kocour Modroočko společně s pánskou taneční skupinou Rasputin se letos účastnili, spolu
s dalšími hosty, gala večera s názvem „Tančím, abych žil“. Ten byl ukončením celoroční
systematické práce s ohroženými dětmi a současně se stal symbolickým zahájením unikátního
uměleckého projektu, který nese stejný název.

Cíle projektu „Tančím abych žil“
 práce v oblasti sociální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 využití uměleckých - expresivních metod a prostředků
 zaměřuje se na zkvalitnění osobnosti prostřednictvím sociálních technik a tréninku
 nabízí systémovou práci – příprava na studium, návrat domů, integraci s vrstevníky z
uměleckých škol
Popis cílové skupiny
 žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou
ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání - dle zákona č. 243/2008, § 16, odst. 4
 děti a studenti z DD Středočeského kraje ve věku od 9 do 20 let
Přínos pro cílovou skupinu
 změna emočního prožívání
 posilnění kognitivních funkcí
 pozitivní aktivizace psychických obranných mechanismů
 pozitivní ovlivnění deprivace v oblasti stimulace
 pozitivní ovlivnění kognitivní deprivace
 pozitivní ovlivnění citové deprivace
 pozitivní ovlivnění edukačních podnětů
 zájem o volnočasové aktivity
 pozitivní změna v oblasti sociálního učení
Realizační tým
Manažerské a administrativní pozice:
 Mgr. Aleš Bureš, ředitel DDŠ (Koordinátor projektu)
 Mgr. Jitka Trojanová, Evropská projektová kancelář (Projektový manažer EU)
 Ludmila Pilcová, ekonom DDŠ Býchory (Účetní projektu)
 Mgr. Josef Čáslava, etoped DDŠ Býchory (Odborný garant, věcný manažer projektu)
 Zdenka Nollová, personalistka DDŠ Býchory (Administrativní pracovnice)
Lektoři odborných dílen:
Tanec:
 Eva Miškovičová (jazz dance, členka tanečního divadla Maximvs, Moravské divadlo
Olomouc, Městské divadlo Brno)

 Jitka Veselá - street dance, studentka Hamu, absolventka New Yorských tanečních studií
(Steps, Peridance a Broadway Dance Center)
 Monika Balogová (romské tance, vedoucí tanečního souboru Merci Brno)
 Jolana Burešová (tap dance, choreografie scénického tance, taneční terapie, učitelka tance a
baletu při ZUŠ Poděbrady, Kolín, vedoucí TK Kocour Modroočko)
Divadlo:
 Petr Pištěk (práce s loutkou - loutkoherec, majitel Petrpaslíkova divadla)
 Milan Hugo Forman (práce s textem, divadelní výchova - herec, loutkoherec, pedagog,
scénárista, režisér, člen souboru divadla bratří Formanů)
 Števo Capko (nonverbální divadlo - clown, mim, pedagog)
 Hana Galetková (terapie loutkou - herečka, pedagožka, jednatelka o.s. TheatrLudem)
 Marek Bečka (pohybové divadlo - herec, pedagog, zakladatel divadla Buchty a loutky)
 Matthew Lowder (terapeutické hry - učitel cizích jazyků DDŠ Býchory)
Hudba:
 Matěj Lipský (pedagog, hudebník, muzikoterapeut)
 Ida Kelarová (muzikoterapie, práce s hlasem a emocemi)
 Pavel Bukač (hudební dílny se zaměřením na rockovou hudbu - vedoucí učitel DDŠ
Býchory)
Výtvarná výchova:
 Klára Kolmanová (výtvarnice a arteterapeutka)
 Tomáš Wolkmer (výtvarné dílny (kompozice) - scénograf loutkového divadla)
Supervize:
 Alena Halamová (supervize týmu – psychoterapeutka)
 Václav Schmidt (supervize týmu, garant projektu - psychosociální poradenství)
Psychoterapeutické dílny
 Alexandra Matějková (individuální terapie - etoped DDŠ Býchory)
 Vladislava Greifová (relaxační techniky, autogenní trénink, EEG Biofeedback - speciální
pedagog DDŠ Býchory)
 Josef Čáslava (Krizová intervence - etoped DDŠ Býchory)
Spolupracovníci
 Kristýna Čápová (technické zajištění projektu - ubytování, stravování, doprava, komunikace
- vedoucí vychovatelka DDŠ Býchory)
 Miroslava Krepčíková (evidence dětí - sociální pracovnice DDŠ Býchory)
 3 vychovatelé DDŠ Býchory + pedagogický doprovod jednotlivých domovů
Úryvek z tisku:
„Malí i velcí tanečníci z dětských domovů ze Sázavy, Zruče nad Sázavou, Ústí nad Labem a
především dětského domova se školou v Býchorech, předvedli v pátek večer v kolínském
Městském divadle své umění.

V rolích hostů se představily děti z kolínské základní umělecké školy, pánská taneční
skupina Rasputin a Taneční klub Kocour Modroočko sdružující děti a mladé lidi z kolínských škol s
dětmi z býchorského zařízení. To vše v rámci Gala večera nazvaného Tančím, abych žil. ...
Součástí Gala večera se stala dražba obrazů, které namalovaly děti z býchorského domova.
Vedl ji Honza Kubát, ostřílený a známý licitátor privatizačních dražeb z Prahy a býchorským
vynesla několik desítek tisíc korun. ...
Akce se zúčastnilo několik významných hostů sahajících od zástupkyň Úřadu vlády a
ministerstva školství, kultury a tělovýchovy přes poslance Evropského parlamentu Milana
Cabrnocha, krajského radního Karla Molnára až po starostu města Jiřího Buřiče a mnoha sponzorů.
Avizovanou moderátorku Terezu Pergnerovou více než zdatně nahradil Václav „Wendy“
Veselý, v současné době vychovatel z Býchor, jinak známý kutnohorský konferenciér, divadelník a
člen taneční skupiny Rasputin.“ (Kolínský deník)

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (29.6. – 2.7.2009)
Pro letošní soustředění bylo opět vybráno krásné prostředí v Hluboké nad Vltavou, ve
Sporthotelu Barborka, který se v minulých letech tolik osvědčil. Toto místo dětem umožňovalo
trénovat nejen uvnitř v sále, ale také kdekoliv v areálu a letos poprvé také přinášelo relaxaci
v podobě wellness centra.
Celý týden probíhala soutěž o nejlepší choreografii. Děti se tohoto úkolu shostili opravdu
svědomitě a tudíž představení stála za to.
1. místo – „Slepičí tanec“
2. místo – „Kakadu“
3. místo – „Futuruma“ + „Parta správná“

Děti se ve svých dovednostech zdokonalovaly jak se svou lektorkou Jolanou Burešovou, ale
také s externími lektory. Absolvovaly různé taneční styly a to například jazz dance, hipp hop nebo
výrazový tanec ale také si vyzkoušely hrát divadlo.
Externí lektoři:
 Break beat České Budějovice – Hip hop dance
 Eva Miškovičová – Jazz dance
 Hana Galetková a Tomáš Volkmer (Theatr Ludem) – terapie loutkou, terapeutické hry
Přes den nechybělo koupání u bazénu, výlety, fotbalové zápasy pro chlapce a večer naopak
hry a opékání buřtů, zpívání a posezení u ohně.
Seznam tanečníků:
Švejdová Darja
Švejdová Lucie
Černá Zuzana
Filipová Zuzana
Kučerová Zuzana
Burešová Adéla
Pařízková Michaela
Brzáková Dominika

Kuchařová Monika
Kafková Tereza
Houžvičková Martina
Danzerová Bára
Bureš Matouš
Korejtko Jirka
Brzobohatý Jirka
Jeřábková Ivana

Martínková Kateřina
Kitzlerová Alice
Skřivanová Lucie

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
16.1.2009: Maturitní ples SSŽ Kolín – Staré lázně, Kolín
30.1.2009:Maturitní ples církevního gymnázia Kutná Hora – Lorec, Kutná Hora
6.2.2009: Soutěž ZUŠ – Divadlo Na Kovárně, Poděbrady
12.2.2009: Maturitní ples soukromé střední zahradnické školy – Hotel Belveder, Praha Holešovice
14.2.2009: Maturitní ples – Lorec, Kutná Hora
18.2.2009: Benefiční koncert Podané ruce – Divadlo Na Kovárně, Poděbrady
27.2.2009: Ples nosatých – MSD Kolín
28.2.2009: Maturitní ples OA Kolín – MSD Kolín
7.3.2009: Maturitní ples SSŽ Kolín a SOŠ informatiky a spojů – MSD Kolín
14.3.2009: Maturitní ples Gymnázia Kolín – MSD Kolín
1.4.2009: Basketball Kolín – vystoupení v poločase – hala spojů
4.4.2009: Ples živnostníků – MSD Kolín
23.4.2009: Tvář roku 2009 – Diskoklub Óčko, Praha 4
25.4.2009: Nejmilejší koncert – Sázava
8.6.2009: Závěrečný večer ZUŠ – Divadlo na Kovárně, Poděbrady
29.8.2009: Narozeninová oslava – Běstvina
30.8.2009: Kolonáda Poděbrady
10.10.2009: Stepařská soutěž – Selesiánské divadlo, Praha
11.10.2009: Loutkový Festival Šmidra a ... Šmytec – Kmochův ostrov, Kolín
21.10.2009: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady
27.10.2009: Televizní natáčení - ČT 1, Pomeranč
23.11.2009: Přehlídka ZUŠ - Městské divadlo Kolín
28.11.2009: Dopisy ježíškovi – Europark Praha
2.12.2009: Akademie 6. ZŠ – Městské divadlo Kolín
4.12.2009: Galavečer Tančím, abych žil – Městské divadlo Kolín
12.12.2009: Vánoční strom přání – OC Futurum, Kolín
17.12.2009: Benefiční ples C4C – KD Kladno
NOVÉ TANEČNÍ CHOREOGRAFIE
„Irish dream“

C) Rasputin
Členové pánské taneční skupiny Rasputin:
 Brzobohatý Jiří

 Bureš Aleš
 Hejduk Zdeněk
 Křeček Jiří
 Kubíček Petr
 Ledvina Karel
 Mazůrka Milan
 Svoboda Jaroslav
 Villner Petr
 Veselý Václav
 Zeman Jiří
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
9.1.2009: Ples Philips Morris – Lorec, Kutná Hora
16.1.2009: Maturitní ples SSŽ Kolín – Staré lázně, Kolín
17.1.2009: Ples Hasičů – Sokolovna Golčův Jeníkov
30.1.2009: Maturitní ples církevního gymnázia Kutná Hora – Lorec, Kutná Hora
13.2.2009: Ples SZŠ – Nymburk, KD „Buzák“
14.2.2009: Ples SOŠ řemesel – Lorec, Kutná Hora
17.2.2009: Sportovec města Kolína 2008 – Městské divadlo Kolín
18.2.2009: Benefiční koncert Podané ruce – Divadlo Na kovárně, Poděbrady
20.2.2009: Ples SZŠ – KD Nymburk
27.2.2009: Ples Nosatých – MSD Kolín
6.3.2009: Rybářský ples – MSD Kolín
7.3.2009: Den matek – Onomyšl
7.3.2009: Oslava narozenin – Močovice
7.3.2009: Ples SRPŠ 4. ZŠ Kolín – Staré lázně, Kolín
18.3.2009: Utkání BC Kolín – B & W Opava – Hala spojů
27.3.2009: Maturní ples Střední školy uměleckých řemesel – KD Vltavská, Praha
4.4.2009: Ples živnostníků – MSD Kolín
23.4.2009: Tvář roku 2009 – Diskoklub Óčko, Praha 4
25.4.2009: Nejmilejší koncert – Sázava
9.5.2009: Den matek – Tři Dvory
13.6.2009: Svatba – Hostovice
13.6.2009: Oslava narozenin- Ostružno
23.6.2009: Slavnostní otevření nové haly – Kopos, a.s., Kolín
27.6.2009: Baráčníci na hřišti v Nebovidech – Nebovidy
2.10.2009: Maškarní bál – CEVRO institut, Praha

3.10.2009: Svatba- Kolín
30.10.2009: Loučení se svobodou – restaurace Obecní dům, Kolín
14.11.2009: Oslava narozenin – U Vodvárků, Kolín
21.11.2009: vystoupení Žehuň
3.12.2009: Akce pro ženy – Běrunice
4.12.2009: benefiční koncert Tančím, abych žil – Městské divadlo Kolín
12.12.2009: Podnikový večírek – Čelákovice
18.12.2009: Podnikový večírek Bonte Class, s.r.o. – Staré Lázně, Kolín
NOVÉ TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
„Miss Moskva“
Úryvky z tisku:
„... Tradicí těchto plesů se stalo i premiérové vystoupení pánské taneční skupiny Rasputin,
jejíž člen Milan Mazůrka je hlavním organizátorem bálu a Václav Wendy Veselý s Karlem
Ledvinou i moderátory, když si přibrali na pomoc Markétu Štochlovou. Rasputin letos oblékl
sněhuláky, pod nimiž se skrývali ruští mužíci a zase vzbudil emoce a frenetický potlesk tanečními
variacemi na písničku Miss Moskva či ruskou kalinku. ...“ (Kolínský deník, Zdeněk Hejduk – Ples
živnostníků)

„...V jeho smíchovském bytě nacházejícím se v historickém činžovním domě navštívila část
členů kolínské pánské taneční skupiny Rasputin mima a nepřekonatelného představitele slepice
Jaroslava Čejku.
„Zúčastnil se našeho loňského Galavečera v kolínském Městském divadle a tehdy prohlásil,
že mít v pořádku nohy, hned by mezi nás vletěl jako Tina Turnerová v její skladbě, na kterou jsme
nacvičili jednu z našich choreografií. Teď je po operaci, tak jsme mu přišli nabídnout účinkování v
naší choreografii,“ shrnul Aleš „Barry“ Bureš, manažer Rasputinů.
Ti teď rozeslali po českých divadlech prezentaci s nabídkou večera, který viděli kolínští
diváci, tedy i s hosty Marthou a Tenou Elefteriadu a právě Čejkou. Ten své hosty přivítal v chodbě
svého kostýmy zaplněného bytu, ukázal jim fotografie rodičů a i originální parte nedávno zesnulého
Waldemara Matušky a přislíbil účast v případných představeních.“ (Kolínský deník, Zdeněk
Hejduk)

D) Plesové taneční choreografie – maturitní nástupy
Choreografie: Jolana Burešová
Maturitní ples OA Kolín - „Tučňáci“
Maturitní ples SSŽ Kolín - „Mexičani“
Maturitní ples SSŽ Kolín + SOŠ informatiky a spojů - „Zlatovláska“

Zpráva o hospodaření občanského sdružení
Přehled příjmů a výdajů k 31.12.2009
(Zaokrouhleno na celé tisíce)
Příjmy

v Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží

235 000

Přijaté dary

131 000

Přijat členské příspěvky

1 000

Provozní dotace

160 000

CELKEM

527 000

Výdaje
Spotřebované nákupy
Služby

v Kč
74 000
347 000

z toho:
reprezentace
ostatní

Ostatní náklady

35 000
312 000

2 000

CELKEM

423 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

104 000

Přehled majetku a závazků k 31.12.2009
(zaokrouhleno na celé tisíce)

v Kč
Dlouhodobý majetek

60 000

Krátkodobý majetek

64 000

Pokladna

32 000

Účty v bankách

16 000

Závazky

187 000

Přílohy ke zprávě o hospodaření
Rozvaha (Bilance)
ke dni 31.12.2008
(v celých tisicích Kč)
Stav
číslo
k prvnímu dni
řádku
účet. Období
A.
I.
1
2
3
4
5
6
7
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III.
1
2
3
4
5
6
7
IV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B.
I.
1

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Půjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k sam. Movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k základnímu stád a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Stav
k poslednímu dni
účet. Období

60

60

60

60

60

60

5

64

2
3
4
5
6
7
8
9
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
IV.
1
2
3
A.
I.
1
2
3
II.
1
2
3
B.
I.
1

Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za instit.soc.zabezpečení a veřejného zdrav.poj.
Daň z příjmu
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dot. A ost.zúčtování s rozpočtem org. Samospr.celku
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný finanční majetek
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
výsledek hospodaření
Účet výsledku hospodaření
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let
cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Rezervy

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

16
16

5
4

48
32

1

16

65
167
32

124
-63

32
-199

-63

33
-232
232

104
-167
187

II.
1
2
3
4
5
6
7
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
IV.
1
2
3

Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Emitované dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Směnky k úhradě
přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabez. A veřejného zdrav. Pojištění
Daň z příjmu
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosp. Celků
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Emitované krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Jiná aktiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kurzové rozdíly pasivní
PASIVA CELKEM

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

232
188

187
207

-20

40

4

65

124

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2008
(v celých tisicích Kč)

činnost
číslo
řádku

hlavní

hospodářská

A.

Náklady

1

423

0

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

74

0

1 Spotřeba materiálu

3

74

0

2 Spotřeba energie

4

0

0

3 Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek

5

0

0

4 Prodané zboží

6

0

0

Služby celkem

7

347

0

5 Opravy a udržování

8

0

0

6 Cestovné

9

0

0

7 Náklady na reprezentaci

10

35

0

8 Ostatní služby

11

312

0

12

0

0

13

0

0

II.

III.

Ostatní náklady celkem

9 Mzdové náklady
10 Zákonné sociální pojištění

14

0

0

11 Ostatní sociální pojištění

15

0

0

12 Zákonné sociální náklady

16

0

0

13 Ostatní sociální náklady

17

0

0

18

0

0

14 Daň silniční

19

0

0

15 Daň z nemovitostí

20

0

0

16 Ostatní daně a poplatky

21

0

0

IV.

V.

Daně a poplatky celkem

22

2

0

17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

0

0

18 Ostatní pokuty a penále

24

0

0

19 Odpis nedobytné pohledávky

25

0

0

20 Úroky

26

0

0

21 Kurzové ztráty

27

0

0

22 Dary

28

0

0

23 Manka a škody

29

0

0

24 Jiné ostatní náklady

30

2

0

31

0

0

25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

0

0

26 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. A hm. Majetku

33

0

0

27 Prodané cenné papíry a podíly

34

0

0

28 Prodaný materiál

35

0

0

29 Tvorba rezerv

36

0

0

30 Tvorba opravných položek

37

0

0

38

0

0

31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

0

0

32 Poskytnuté členské příspěvky

40

0

0

VI.

Ostatní náklady celkem

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

činnost
číslo
řádku
VIII. Daň z příjmů celkem
33

41

hlavní

hospodářská

0

0

Dodatečné odvody daně z příjmů

42

0

0

Náklady celkem

43

423

0

B.

Výnosy

44

527

0

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

235

0

1

Tržby za vlastní výkony

46

0

0

2

Tržby z prodeje služeb

47

235

0

3

Tržby za prodané zboží

48

0

0

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

0

0

4

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

0

0

5

Změna stavu zásob polotovarů

51

0

0

6

Změna stavu zásob výrobků

52

0

0

7

Změna stavu zvířat

53

0

0

III.

Aktivace celkem

54

0

0

8

Aktivace materiálu a zboží

55

0

0

9

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

0

0

10

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

0

0

11

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

0

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

0

0

12

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

0

0

13

Ostatní pokuty a penále

61

0

0

14

Platby za odepsané pohledávky

62

0

0

15

Úroky

63

0

0

16

Kurzové zisky

64

0

0

17

Zúčtování fondů

65

0

0

18

66

0

0

V.

Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
celkem

67

0

0

19

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

0

0

20

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

0

0

21

Tržby z prodeje materiálu

70

0

0

22

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

0

0

23

Zúčtování rezerv

72

0

0

24

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

0

0

25

Zúčtování opravných položek

74

0

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

75

132

0

26

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními jednotkami

76

0

0

27

Přijaté příspěvky (dary)

77

131

0

28

Přijaté členské příspěvky

78

1

0

VII.

Provozní dotace celkem

79

160

0

29

Provozní dotace

80

160

0

VIII.
C.
34
D.

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
výsledek hospodaření po zdanění

81
82
83
84

527
104
0
104

0
0
0
0

Poděkování
Finanční partneři v roce 2009:
Město Kolín

Město Český Brod

Obec Ovčáry

Středočeský kraj

Zdeněk Topinka – TOPAS

Elektro Jansta

Jaroslav Šlapák, JŠE








Pavel Kopecký
Ing. Věra Kadlečková
Hana Kárníková - Knihkupectví u Kašků
KOMAXO s.r.o
AZ Project V, s.r.o.
Aleko, s.r.o.

Nefinanční partneři v roce 2009:
DDŠ,ZŠ a ŠJ Býchory

Agentura Wink

Ateliér Longin

SMSK Kolín, a.s.

MSD Kolín

ZUŠ Poděbrady

TS Andrea, Praha









Městské divadlo v Kolíně
ZUŠ Kolín
Ameba, s.r.o.
Brodivadlo
Petrpaslíkovo divadlo
FS Lipka Pardubice
Přátelské divadlo

Nadace Naše dítě

Sicco, s.r.o.

